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fokusā

Jēgpilnas izaugsmes gads
«Šis bija jēgpilnas izaugsmes gads,» teic Evita Sondore, biedrības 
«Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja, vaicāta, kā viņa īsumā 
aprakstītu aizejošo 2016. gadu biedrības dzīvē, no kura zīmīgu 
laiku – deviņus mēnešus – viņa ir biedrības priekšgalā. «Jēgpilnas 
tāpēc, ka organizācijas izaugsmei ir nozīme tikai tad, ja tā ir ceļā uz 
izvirzīto mērķu sasniegšanu un attaisno biedru gaidas,» papildina 
Evita.

konsultatīvās padomes  
uzņēmēju interešu pārstāvēšanai

Jau vairākus gadus, veicot biedrības dalībnieku aptaujas, uz jau-
tājumu par biedrības prioritātēm atbilžu galvgalī ir nepieciešamība 
stiprināt attiecības ar vietējo pašvaldību. Šis ir pirmais gads, kad 
Mārupes pašvaldībā darbu sākušas vairākas konsultatīvās padomes, 
kurās novada administrācijas pārstāvji uzklausa un ņem vērā sabied-
rības pārstāvju domas un ieteikumus. Īpašs prieks ir par Uzņēmēj-
darbības konsultatīvās padomes izveidošanu, jo ierosinājums par 
deputātu un uzņēmēju kopīgas lēmumu pieņemšanas mehānisma 
izveidi nāca tieši no biedrības puses un pirmo reizi izskanēja 2012. 
gada Uzņēmēju dienas laikā notikušajā uzņēmējdarbības konferen-
cē. Uzņēmējdarbības padomē biedrību un uzņēmēju intereses pār-
stāv Evita Sondore, Jurijs Baibakovs, Silva Jeromanova-Maura un 
Normunds Čiževskis. Pašvaldībā vēl darbojas Mārketinga padome 
(biedrību pārstāv Silvestrs Savickis), Sporta un aktīvās atpūtas kon-
sultatīvā padome (Evita Sondore), Tūrisma konsultatīvā padome 
(Rūta Skujeniece), Izglītības konsultatīvā padome (Svetlana Ave-
ne-Aveniņa). «Pašvaldības lēmumi vairs nav tikai pašvaldības ziņā,» 
ar gandarījumu rezumē Evita Sondore.

Projekti novada attīstībai
Ar pašvaldības un uzņēmuma «Latvijas Mobilais telefons» at-

balstu biedrības realizētais projekts «Velosipēdu apkopes stacija», 
kas kopš jūlija Mārupes velobraucējiem dod iespēju veikt operatīvu 
divriteņa remontus, esot ceļā, piepulcējās jau tradicionālajam pro-
jektam «Atbalsts skolēnu mācību uzņēmumiem». Arī šogad biedrība  
veidoja konkursa žūriju, pasniedza naudas un veicināšanas balvas 
topošajiem uzņēmējiem no Mārupes vidusskolas uzņēmējdarbības 
klases. Jaunu uzņēmēju skaita vairošana arī turpmāk būs biedrības 
prioritāšu sarakstā, tāpēc gada sākumā tika veikta novada skolēnu 

aptauja par viņu vajadzībām karjeras izvēles procesā un tā tika ielikts 
pamats projektam «Gatavs karjerai», ko paredzēts realizēt Eiropas 
Savienības programmas Erasmus+ ietvaros (konkursa rezultāti būs 
zināmi 2017. gada janvārī). Kā katru gadu, biedrības dalībnieki ar 
dažādu profesiju ikdienas stāstiem izglītoja Mārupes skolēnus Kar-
jeras nedēļā un organizēja atvērto durvju dienu Uzņēmēju dienas 
laikā oktobrī. «Mēs ticam, ka ieguldot savu laiku, zināšanas, piere-
dzi, arī naudas līdzekļus un tā realizējot projektus novada attīstībai, 
mēs dzīvi novadā padarīsim labāku,» saka E. Sondore. 

Izglītojamies paši un izglītojam citus
Biedrība jau ceturto gadu realizē uzņēmēju izglītības program-

mu, kas slēpjas zem ļoti intriģējoša nosaukuma «Par divām stundām 
zinošāks». Tie ir divas stundas ilgi semināri, kuros pieredzē dalās 
un par starpdisciplinārām tēmām lekcijas lasa gan pašu uzņēmē-
ji, gan pieaicinātie vieslektori. 2016. gadā lielāko atsaucību guva 
maijā notikušais seminārs «Pārrunu pavēlnieks», kas bija veltīts  

Velosipēdu apkopes stacijas atklāšana

Turpinājums 2. lpp.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, jāteic, ka tas biedrībai ir 
bijis gana darbīgs un ražīgs. Biedrības pulkam pie-
vienojušies jauni dažādu nozaru uzņēmumi, kam būt 

šeit, Mārupē, ir gods un lepnums, kam nav vienaldzīgs kopā-
būšanas spēks un vēlme dalīties savās zināšanās un pieredzē 
ar citiem.

Jau tagad biedrība pilntiesīgi pārstāv uzņēmēju intereses 
Mārupes novada pašvaldības izveidotajās konsultatīvajās pa-
domēs, un mums ir savs redzējums un viedoklis.

Realizējot sabiedriskā labuma projektu «Velosipēdu ap-
kopes stacija» ar uzņēmēju atbalstu esam centušies uzlabot 
Mārupes infrastruktūras vidi un padarīt to interesantāku gan 
iedzīvotājiem, gan viesiem.

Joprojām uzņēmēji ir gatavi gan dalīt, gan iegūt zināšanas 
biedrības organizētajos semināros «Par divām stundām zino-
šāks», un tas tiešām priecē, ka uzņēmēju sabiedrība ir gana 
atvērta, lai dalītos un dotu, neko par to negaidot pretī.

Biedrības biedri arī šogad pierādīja, ka mums visiem kopīgs 
ir sportiskais gars un uzvaras garša. Tas spēj mūs apvienot arī 
ārpus darba un ikdienas steigas, sniedz pozitīvas emocijas un 
gandarījumu. 

Bet vislielākais prieks un gandarījums ir par Uzņēmēju die-
nu Mārupē – «Dzīvo, strādā Mārupē!». Darba birža parādīja, 
ka mums, Mārupes uzņēmējiem, ir, ko piedāvāt mārupiešiem, 
un ka tas ir tikai sākums!

Paldies visiem, kas snieguši savu atbalstu un devuši iegul-
dījumu, lai mēs sasniegtu biedrības mērķus, un palīdzējuši 
īstenot lielākas un mazākas idejas un projektus.

Plašāku atskatu uz aizvadītā gadua notikumiem lasiet šajā 
izdevumā. 

Un visiem, visiem mārupiešiem es novēlu:

Tie, kas dzīvo ar cerību, – redz tālāk,
Tie, kas dzīvo ar mīlestību, – redz dziļāk,
Tie, kas dzīvo ar ticību, – redz citādāk,
Novēlu jums ticību, cerību un mīlestību!

Mierpilnus un dvēseliskus Ziemassvētkus!
Panākumiem bagātu 2017. gadu!

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,  

tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,

Kad atceramies būtisko, –
Tas ir Ziemassvētku laiks...

valDEs pRIEkšsēDētājas slEja

Novēlam jums 
gaišus un siltus Ziemassvētkus, 

laimīgu, panākumiem un iespējām 
bagātu jauno gadu!

Paldies par lielisko sadarbību 2016. gadā.

13. janvārī 
Mārupes kultūras namā notiks 
biedrības «Mārupes uzņēmēji» 

balle 

«Piektdiena 13» 
•

Plašāka informācija par programmu un 
iespējām apmeklēt – biedrības 

tīmekļa vietnē 
www.marupesuznemeji.lv

Foto Elīna Grāve



jauna tendence, ko mēs pilnībā atbalstām un savu 
spēku robežās esam gatavi vecināt,» saka Evita.

sportojam un atpūšamies
Gada spilgtāko notikumu spektrā nevar nepie-

minēt biedrības sporta komandas veiksmīgo startu 
Ceturtajās  uzņēmēju sporta spēlēs Lejastiezumos  
(7. vieta 48 komandu konkurencē), kas ir biedrības  

sporta kluba aktīvo dalībnieku nopelns. Šīs vasa-
ras laikā treniņu skaits dažādās sporta disciplīnās 
sasniedza trīs reizes nedēļā, un tas notika vēl pa-
pildus individuālajām Mārupes uzņēmēju sporta 
aktivitātēm.

Popularitāti ieguvušas biedrības neformālās 
tikšanās reizes – uzņēmēju brokastis, kas jau otro 
gadu reizi mēnesī notiek dažādās Mārupes sabied-
riskās ēdināšanas iestādēs, neformālās tikšanās ar 
sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un ekskursijas uz 
muzejiem un kultūras objektiem, kā arī, protams, 
tradicionālā uzņēmēju gada balle. «Neformālās 
saites ir ļoti nozīmīgas uzņēmēju konkurētspējas  
veicināšanai un savstarpējo attiecību uzlaboša-
nai,» atzīst E. Sondore.

«Decembris ir kopsavilkuma un jaunas apņem-
šanās izveidošanas mēnesis. Biedrība ir kā dzīvs 
organisms, kas ar entuziasmu dod pienesumu vie-
tējās sabiedrības izaugsmei, strādā, sporto, atpūšas 
un kopīgi priecājas. Tas stiprina pārliecību, ka arī 
2017. gadā mēs būsim kopā un veiksim lielus dar-
bus, stiprināsim novadu un novada uzņēmējus,» –  
tāds ir Evitas Sondores, biedrības «Mārupes uz-
ņēmēji» valdes priekšsēdētājas, kopsavilkums  par 
2016. gadu. 

komercsarunu vešanas mākslai. Otrs populārā-
kais bija seminārs par mediācijas jautājumiem, 
ko vadīja SIA «Bizpro» īpašnieks un sertificēts 
mediators, bijušais biedrības valdes priekšsēdētājs 
Normunds Čiževskis. Kopš 2012. gada kopumā 
jau notikuši vairāk nekā 20 semināri, kas apliecina 
uzņēmēju gatavību dalīties savās zināšanās un gūt 
jaunas. 

Dzīvo, strādā Mārupē
«Dzīvo, strādā Mārupē» bija 2016. gada Uz-

ņēmēju dienas sauklis, jo par centrālo notikumu 
kļuva t. s. darba birža, kurā piedalījās un jaunus 
darbiniekus meklēja 17 novada uzņēmumi, starp 
tiem biedrības dalībnieki «Starptautiskā lidosta 
«Rīga»», «MADARA Cosmetics», «Kreiss», «Pro-
lux» un citi. Darba biržas formātu par pievilcīgu 
atzina un tanī piedalījās arī uzņēmumi, kas vēl nav 
kļuvuši par biedrības dalībniekiem, kā «Air Baltic 
Corporation», «S.B.C.», «Rimi Latvija» un «Vir-
ši-A». «Tāpēc arvien nozīmīgāku vietu biedrības 

komunikācijas kanālos – avīzē «Uzņēmēju vēs-
tis», biedrības tīmekļa vietnēā marupesuznemeji.
lv un sociālajos tīklos – mēs atvēlam darba slu-
dinājumiem un reklāmām, kas aicina pievienoties 
Mārupes uzņēmumu kolektīviem,» turpina Evi-
ta Sondore. «Lokālpatriotisms nodarbinātībā ir  

Nule kā iznākušajā Latvijas 500 lielāko 
uzņēmumu topā, kuru «Dienas Biz-
ness» veido pēc SIA «Lursoft» datiem 

par 2015. gada neto apgrozījumu un citiem 
finanšu datiem, Mārupes novada uzņēmumi 
uzrādījuši pārliecinošu izaugsmi: teju visiem ir 
pieaudzis apgrozījums, turklāt biedrības «Māru-
pes uzņēmēji» biedrs SIA «Kreiss» ir kļuvis par  
36. lielāko uzņēmumu Latvijā.

Izcils kolēģu sniegums!
TOP500 sarakstā, kurā pēc aizvadītā gada neto 

apgrozījuma tiek sarindoti valsts lielākie uzņēmu-
mi, kravu pārvadātājs SIA «Kreiss» ir ierindojies 
visaugstāk no biedrības dalībniekiem – 36. vietā – 
ar 134,19 milj. eiro neto apgrozījumu (un 4,48 milj.  
eiro peļņu), kas ir 11 % apgrozījuma pieaugums, 

salīdzinot ar gadu iepriekš, kad uzņēmums šajā 
sarakstā ieņēma 40. vietu. «Kreiss» ir stabili no-
turējis savu pozīciju 30 starp transporta, tranzīta 
un loģistikas uzņēmumiem: tas ir trešais lielā-
kais Latvijā, kā arī ir piektais lielākais privātais 
uzņēmums Latvijā ar 100 % vietējo kapitālu,  
29. labāk pelnošais (pēc EBITDA peļņas) Latvi-
jas uzņēmums un 48. vietā ilgtermiņa ieguldījumu 
ziņā (84 milj. eiro investīcijas), kā arī ir 11. lielā-
kais darba devējs valstī, nodarbinot 2242 cilvēkus. 
Uzņēmuma «Kreiss» galvenais izpilddirektors 
Andrejs Petrovs TOP500 izdevumā 2015. gada 
rezultātus skaidro ar to, ka aizvadītais gads, tāpat 
kā šis – 2016. –, ir bijis straujas attīstības un lielu 
iekšējo pārmaiņu  laiks, kas vērsts galvenokārt uz 
piedāvāto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. 
Uzņēmumam izdevies nostiprināties un palieli-
nāt Eiropas pārtikas, elektronikas, farmācijas un 
citas produkcijas pārvadājumu apjomu. Tas aktīvi 
strādājis pie pakalpojumu palielināšanas Skandi-
nāvijā: pērn to apjomu tur izdevās trīskāršot un 
«Kreiss» šādus attīstības tempu plāno saglabāt, 
lai 2020. gadā kļūtu par lielāko spēlētāju Baltijas 
valstīs. 2016. gadā plānots palielināt apgrozījumu 
vēl par 10%.

Starp ķīmiskās rūpniecības lielākajiem uz-
ņēmumiem 20. vietā ir mūsu biedrs – pašmāju 
kosmētikas ražotājs SIA «MADARA Cosme-
tics» ar 3,9 milj. eiro apgrozījumu. Uzņēmuma  
2015. gada neto apgrozījuma pieaugums par 29 % 
ir otrs labākais nozarē. 

Sabiedrība «Mārupe» ir piektais lielākais Latvi-
jas lauksaimniecības produktu ražotājs (no 30 uzņē-
mumiem) ar 7,8 milj. eiro apgrozījumu, kas ir 30 %  
pieaugums, salīdzinot ar gadu iepriekš, un ļāvis  
nozares topā pakāpties, pa divām vietām augstāk. 

IT vairumtirgotājs SIA «Also Latvija» ir  
81. lielākais uzņēmums valstī (ar 70,28 milj. eiro 
apgrozījumu), spējot pakāpties no 121. vietas, un 
ir trešais lielākais IT vairumtirgotājs. Vēl viens 
mūsu biedrs – «Starptautiskā lidosta «Rīga»» 
TOP500 ir 142. vietā ar 49,09 milj. eiro apgrozī-

jumu, pakāpjoties šajā sarakstā par astoņām vie-
tām, kā arī ir 31. labāk pelnošais (pēc EBITDA 
peļņas) Latvijas uzņēmums un ir 32. vietā pēc 
nomaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa un  
21. vietā pēc ilgtermiņa ieguldījumiem (154,2 
milj. eiro). 

Mārupes novada pašvaldība atzīta par 
vienu no investīcijām draudzīgākajām 
pašvaldībām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) un Latvijas Biznesa savienības 
kopīgi izveidotajā indeksā «Investīcijām drau-
dzīgākā pašvaldība», kurā tika analizētas 80 no  
119 Latvijas pašvaldībām, Mārupes novads no-
vērtēts kā viena no investīcijām draudzīgākajām 
pašvaldībām. Indekss uzrāda pašvaldību kvantita-
tīvos sociāli ekonomiskos rādītājus, kas ir nozīmīgi 
uzņēmējdarbības attīstībai noteiktā teritorijā un 
sniedz iespēju pašvaldībām veikt pašvērtēšanu par 
darbībām investīciju piesaistīšanā un, uzņēmējdar-
bības un nodarbinātības veicināšanā. Tas uzrāda arī 
tiešo un netiešo atbalstu uzņēmējdarbības attīstī-
bai, izvērtējot noteiktā laika periodā sasniegtos re-
zultātus. Indekss atspoguļo arī pašvaldību aptaujas 
rezultātus un pašvaldību praktiskās darbības inves-
tīciju vides sekmēšanā. Indeksa izveidē iesaistījās 
žūrijas pārstāvji no VARAM, Latvijas Biznesa 
savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas 
Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūras, «ALTUM» un SIA «Lursoft».

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs pauda prieku, ka Mārupes novads ir atzīts 
par vienu no pievilcīgākajiem novadiem investīciju 
piesaistei. «To ir ietekmējis labs ģeogrāfiskais stā-

voklis: investīciju vides pievilcību novadā ietekmē 
noieta tirgu tuvums, kravas plūsmu krustpunkti, 
kvalificēta darbaspēka pieejamība. Mārupes nova-
dam ir visi priekšnosacījumi investīciju vides attīs-
tībai, nostiprinot savas kā investīcijām pievilcīgākā 
novada pozīcijas,» teica M. Bojārs.

Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsē-
dētāja Elīna Egle izteicās, ka izveidotais indekss 
«sniedz iespēju raidīt signālus gan uzņēmējiem, 
gan pašvaldībām, lai nākotnē sadarbība un infor-
mācijas apmaiņa starp vieniem un otriem notiktu 
arvien produktīvāk. Uzņēmēju lēmumi par in-
vestīcijām visbiežāk ir balstīti uz finanšu un eko-
nomiskajiem apsvērumiem, savukārt pašvaldību 
ieinteresētība uzņēmējdarbības attīstībā ir pamats 
ilgtspējīgai attīstībai».

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) – 
oktobra sākumā pasniedza «Publisko pakalpojumu 
gada balvu 2016», un izvērtējot uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldībās, Mārupes pašvaldība starp liela-
jiem novadiem ieguva 6. vietu. Pilsētu kategorijā 
balvu saņēma Liepāja, savukārt no lielajām pašval-
dībām – Cēsis, bet no mazajiem novadiem – Rau-
na. Jau ierasti LTRK Gada balva tiek pasniegta 
tai pašvaldībai, kura pierādījusi sevi ar progresīvu 
ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā, kā 
arī ar augstu servisa līmeni un atvērtību pret sava 
reģiona biznesu. 
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Pusotra gada laikā no neliela veikaliņa Rīgā, 
Brīvības ielā, līdz plašam fizioterapijas 
centram Mārupē, Lielajā ielā, – tā neilgā 

laikā ir realizējusies Uģa Viļuma vēlme palīdzēt 
cilvēkiem iepazīt un atgūt kustību prieku.

Ilgus gadus Uģis profesionāli nodarbojās ar 
sportu un trenēja basketbolistus, savukārt aktīva 
sportošana ikdienā deva iespēju atgūt spēkus, daž-
kārt – pēc traumām – arī pilnvērtīgi atjaunoties. 
Tādēļ pēc profesionālo sporta gaitu beigām Uģis 
ar partneri atvēra nelielu veikaliņu Rīgā, Brīvības 
ielā, kur tirgoja sportistiem un citiem klientiem, 
nepieciešamas lietas un aprīkojumu: atvēsinošas 
vai sildošas ziedes sāpju remdēšanai, saites, ceļu 
ortozes, vitamīnus un uztura bagātinātājus aktī-
vā dzīvesveida piekritējiem, arī sporta inventāru 
(hanteles, elastīgās vingrošanas gumijas u.c.).

Teipa lenšu pionieri
Uģa uzņēmums ir arī pionieris t. s. teipa len-

šu ieviešanā Latvijā, par to lietošanu konsultējis 
fizioterapeitus un ķirurgus. Šīs lentes izskatās kā 
elastīgas kokvilnas saites, kam otrā pusē ir pēc 
ādas prototipa izveidota lipīga kārtiņa. Kad teips 
uzlīmēts uz problemātiskās vietas, tas paceļ ādu 
un uzlabo asinsriti, palīdz pievadīt organismam 
skābekli, minerālvielas un aizskalot sablīvējumus. 
Teipa lentes tiek izmantotas arī pēc masāžas kū-
rēm (paildzina efektu par 3–4 dienām), tās palīdz 
arī noņemt tūsku.

«Klienti bieži nāca uz veikalu un jautāja pēc 
padoma. Es kā profesionāls basketbolists, kas 
pārcietis vairākas operācijas, varēju no savas piere-
dzes šo to ieteikt, pakonsultēt, vai derēs ceļu sargi 
vai muguras josta u. tml., tomēr ar to mana palī-
dzība arī beidzās. Kādu laiku man brieda doma 
par plašāku biznesu ar lielākām telpām un fizio-
terapijas pakalpojumiem, līdz vienu dienu draugs 
no Mārupes, kurš bija sastiepis kāju, jautāja, vai 
nevaru viņam palīdzēt to noteipot, jo viņš nezinot 
Mārupē vietu, kur ko tādu darītu. Tas man pamu-
dināja izvēlēties Mārupi, un kopš marta sākuma 
šeit piedāvājam pilnu fizioterapijas pakalpojumu 
spektru,» stāsta «Medspot» līdzīpašnieks.

Attīstībai palīdz Es nauda
Mārupes fizioterapijas centrā ir neliels veika-

liņš, kurā saglabāts līdzšinējais produktu klāsts, 

bet plašākās telpas «Medsport» klientiem (gan 
nelielās grupās līdz sešiem cilvēkiem, gan indi-
viduāli) ļauj piedāvāt klasisko vai sporta masāžu, 
masāžu bēbīšiem, vingrošanu (arī ārstniecisko), 
jogu, zumbas nodarbības. Uģis pats vada arī 
TRX un vispusīgās fiziskās sagatavotības treni-
ņus. Līdztekus tam «Medsport» organizē kursus 
sporta un fitnesa treneriem, kā arī sporta skolotā-
jiem par vispusīgu fizisko sagatavotību, izturību, 
koordināciju un to, kā cilvēka stāja ietekmē viņa 
veselību, bet fizioterapeitiem un citiem intere-
sentiem tiek mācīts, kā pareizi lietot teipa lentes. 
Lai atvērtu šo centru, Uģis kopīgi ar partneri ie-
guldīja pašu līdzekļus, bet nule kā viņi ir saņē-
muši apstiprinājumu par ES naudas saņemšanu 
projektam, kas ļaus papildināt centra aprīkojumu 
ar jaunām fizioterapijas iekārtām ultraskaņas un 
triecienviļņu terapijai, kas noderēs rehabilitācijai 
pēc traumām, palīdzot ātrāk sadziedēt audus un 
ātrāk atveseļoties, bet dāmu skaistuma procedū-
rām tiks iegādāts limfodrenāžas aparāts. 

Par maz kustamies
Kam būtu jānāk pie fizioterapeita uz konsultā-

ciju? «Liekas, ka nu jau ikvienam,» skumji nopū-
šoties, atzīst Uģis. Viņš pastāsta, ka «Medsport» 
centrā pēc padoma un palīdzības vēršas ne tikai 
sportisti un aktīva dzīvesveida piekritēji, – lielākā 
daļa ir mūsdienu cilvēki, kas stundām ilgi nosē-
dējušies birojā pie datora, kā arī bērni. «Pie visa 
ir vainīgs mazkustīgais dzīvesveids. Vai esat re-
dzējuši ASV režisora, kurš radījis arī multfilmu 
«Simpsoni», filmu «Ideokrātija»? Tas ir stāsts par 
Ameriku pēc 30 gadiem. Manuprāt, arī mūsu 
sabiedrība pamazām virzās tai virzienā: valda 
pārpilnība, pašiem neko nevajag un arī negribas 
darīt. Stresa un mazkustīgā dzīvesveida dēļ esam 
saspringuši. Nepareizi sēžot pie datora, ir sabeigta 
mugura, velk sprandu, sākas migrēna. Mūslaiku 
bērni sēž vai nu pie viedierīcēm, vai televizora un 
vairs neskraida laukā, pagalmā, kā mēs bērnībā 
pavadījām visu dienu. Tas ir satraucoši, jo ārsti 

ir konstatējuši, ka teju 90 % bērnu ir problēmas: 
nepareiza stāja, deformētas pēdas, mugurkauls, 
sprandas, ir arī aptaukošanās. Arī sportistiem 
mūsdienu sporta slodze, kas, iespējams, ir tāda 
pati kā senāk, vairs nav pierasta. 

Biznesā noder sporta rūdījums 
Bieži redzam, ka bijušie sportisti ir arī labi 

uzņēmēji. Vai sportā gūtais rūdījums palīdz sava 
biznesa veidošanā? «Ikkatrs sports norūda, īpaši 
komandas sports dod prasmi pielāgoties, komu-
nicēt ar dažādiem cilvēkiem. Tomēr man visvairāk 
ir noderējusi trenera pieredze. Trenerim, tāpat kā 
uzņēmējam, ir jābūt labam psihologam. Basket-
bola komandā ir gan zvaigznes, gan ierindas spē-
lētāji, un esmu trenējis arī amatierus. Man pret 
visiem bija jābūt vienādām prasībām, un nav no-
zīmes, vai esi bankas direktors, kas spēlē amatieru 
līmeņa basketbolu, vai izcila sporta zvaigzne: ir 
jāspēj atrast īstie vārdi, lai motivētu uzvarai, sapu-
rinātu, gan arī, ja nepieciešams, pamatīgi norātu,» 
atzīst Uģis. 

Vai pēc astoņu mēnešu darba jaunajā salo-
nā visas idejas un sapņi realizējušies tā, kā bija 
iecerēts? Uģis atsmej, ka pilnam pakalpojumu 
spektram vēl derētu baseins. Viņš lepojas, ka ir 
izdevies izveidot prasmīgu speciālistu – šeit strā-
dā četri fizioterapeiti, kā arī treneri. «Gribēju šeit 
radīt tādu vidi, lai klienti pie mums nāktu un 
atgrieztos, lai arī kolēģiem būtu patīkami strā-
dāt. Šeit ir ļoti mājīga sajūta, iespējams, arī jogas 
speciālists ar saviem gongiem ir radījis pozitīvas 
vibrācijas, varbūt arī nama perfektais plānojums 
pēc visiem parametriem ir izveidojis tādu auru, 
ka gribas šeit nākt un uzturēties,» domā Uģis.

«Pašā sākumā, kad atvērām salonu un mūs 
apmeklēja vien 15 cilvēku, ticība idejai par pa-
līdzēšanu cilvēkiem nepazuda. Tagad jau sākam 
just, ka kļūst par šauru: cilvēki ir noticējuši mūsu 
idejai, atzinīgi novērtējuši mūsu pakalpojumu 
klāstu un speciālistus, un reklāma iet no mutes 
mutē. Kad strādāju par treneri, vislielākais gan-
darījums bija uzveikt spēcīgu pretinieku. Tagad 
lielākais gandarījums ir tas, ka cilvēki no mums 
dodas prom priecīgi: atnāca ar sāpēm, bet mēs 
palīdzējām no tām tikt vaļā,» saka Uģis. 

«Mazkustīgais dzīvesveids ir veselības problēmu cēlonis, tāpēc fizioterapeita palīdzība mūsdie-
nās ir nepieciešama teju ikkatram: gan pieaugušajiem, gan bērniem,» uzskata sIA «Medsport» 
līdzīpašnieks uģis Viļums. Šī iemesla dēļ «Medsport» radis iespēju mārupiešiem līdz 23. decem-
brim saņemt bezmaksas konsultācijas pie fizioterapeita.

Foto no U. Viļuma arhīva

sIA «Medsport»: ar vēlmi palīdzēt cilvēkiem

Andreja Petrova vadītais sIA «kreiss»  
no Mārupes uzņēmēju biedrības biedriem  
uzrādījis visiespaidīgāko sniegumu starp  
ToP500 uzņēmumiem.

Ar pārliecinošu sniegumu – starp ToP500 uzņēmumiem

Godinot reģionu un visas Latvijas labā-
kos darba devējus, Latvijas Darba devē-
ju konfederācija (LDDK) 6. novembrī 

pasniedza Gada balvas, kā arī jau trešo gadu par 
īpašu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides uzla-
bošanā – Gada tautsaimnieka balvu. Par labāko 
darba devēju Rīgas reģionā tika atzīts un balvu 
saņēma Mārupes novada programmatūras iz-
strādes uzņēmums SIA «X Infotech».

LDDK Gada balva tika pasniegta labākajiem 
darba devējiem sešās kategorijās. Mūsu novada 
uzņēmums SIA «X Infotech» tika izvēlēts par 
Rīgas reģiona labāko darba devēju, pateicoties 
tā izaugsmei, ko sekmējis izglītots, labi atalgots 
un motivēts kolektīvs. Viena no uzņēmuma pa-
matnostādnēm ir veicināt ilgtspējīgu darbinieku 
izaugsmi. Kā daudzi citi nozares līderi, arī «X In-
fotech» jau vairākus gadus sadarbojas ar izglītības 
iestādēm, piedāvājot atbalstu jauniešu izglītošanā, 
skaidro LDDK.

Gada tautsaimnieka balvu šogad saņēma divas 
spēcīgas personības – SIA «Mikrotīkls» priekš-
sēdētājs Džons Mārtins Talijs (John Martin  
Tully) un valdes loceklis Arnis Riekstiņš. Savukārt 
nominācijā «Latvijas labākais darba devējs» šogad 
balvu saņēma Rīgas Tehniskā universitāte.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone 
stāsta, ka šī gada balvu saņēmējus kopumā rakstu-
ro viena tendence – inovācijās balstīti uzņēmumi, 
mūsdienu tehnoloģijas, augsti kvalificēts darba-
spēks: «Tie ir uzņēmumi, kas izprot sociālā dia-
loga nozīmi, atbalsta vietējo kopienu un kopumā 
savā darbībā demonstrē atbildīgas uzņēmējdarbī-
bas principus.»

Šogad uz LDDK Gada balvu kandidēja vairāk 
nekā 320 uzņēmumu. 

LDDk viceprezidents, sIA «Latvijas Mobilais 
telefons» prezidents Juris Binde pasniedz 
Gada balvu Mārupes novada programmatūras 
izstrādes uzņēmuma sIA «X Infotech» pārstā-
vei Dainai Vinterei.

Labākais darba devējs Rīgas reģionā –  
mārupiešu «X Infotech»

Mārupe – investīcijām un biznesam  
draudzīga pašvaldība

Mārupes uzņēmumi novāc bagātīgu darba ražu

Jēgpilnas izaugsmes gads

uzņēmēju diena Mārupē. Darba birža.  
Evita sondore ar «Rimi Latvia» meitenēm.

Ceturtās uzņēmēju sporta spēles. Mārupes  
uzņēmēju komandas pārstāvis Emīls Ūdris  
izcīnījis pirmo vietu riteņbraukšanā.
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UZŅĒMĒJU KONGRESS
10. decembrī Mārupes uzņēmēji dosies uz  

Trešo Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kon-
gresu, ko organizē Salaspils uzņēmēju biedrība. 

Norises laiks un vieta: 2016.gada 10.decembī, 
no plkst. 9.45 līdz 20.00 Salaspils, kultūras nams 
«Rīgava».

JaUNS biEdRībaS  
dalībNiEKS
Ar prieku informējam, ka biedrībā iestājies 

jauns biedrs – «Medsport» fizioterapijas centrs. 
Sveicam biedrībā!

JAuNuMI

Paldies SIA «Hercogs» par jauko 
uzņemšanu uzņēmēju brokastīs!

•
Paldies SIA «TRATTORIA DA NIKO» 
par viesmīlību valdes sēdes laikā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LABIE DARBI

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei:
info@marupesuznemeji.lv

22516333

Uzņēmēju VēstisDECEMBRIs  20164

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

www.marupesuznemeji.lv
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 7200 eksemplāru
Izplatīšana: kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu «Mārupes Vēstis»

Šis izdevums nodrukāts ar

atbalstu. 

PaLDIEs!

Nopirkšu zemi vai apbūves gabalu Mārupē. 
Izskatīšu visus piedāvājumus. Tel. 29233193.

sLuDINāJuMs

Svētku sarīkojumā par godu Latvijas  
Republikas proklamēšanas gadadienai  

š. g. 17. novembrī 
Mārupes novada domes priekšsēdētājs  

Mārtiņš Bojārs biedrībai «Mārupes  
uzņēmēji» pasniedza pateicības rakstu par 

veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu novada 
uzņēmēju vides attīstībā, organizējot  

Uzņēmēju dienu Mārupē, un dalību konkursā  
«LMT Latvijai» Mārupes novadā.

Paldies Mārupes novada domei par biedrības  
«Mārupes uzņēmēji» labo darbu novērtēšanu, un 

ceram uz veiksmīgu sadarbību arī nākotnē!

Katram laikam sava raksturīgā slimība. Ja 
pirms pieciem gadiem tas bija karpālā 
kanāla sindroms – sāpes plaukstas locīta-

vā –, tad mūsdienās ir populāri ar noliektu galvu 
skatīties mobilajā telefonā, tā pārslogojot kakla 
anatomiskās struktūras un radot sāpes kakla daļā 
un sprandā. Šis sāpju sindroms tiek apzīmēts ar 
terminu Text neck. 

Biežākie simptomi ir hroniskas galvassāpes, 
saspringums un sāpes plecu daļā un spranda ra-
jonā, taču jaunākie pētījumi pierāda, ka tas arī 
izraisa palielinātu izliekumu mugurkaula kakla 
daļā, kā rezultātā palielinās slodze uz mugurkaula 
skriemeļiem. Normāli mūsu galva sver vidēji 5 kg, 
kas nav īpaši liela slodze uz kakla daļas skrieme-
ļiem; jaunākie pētījumi rāda, ka, noliecot galvu 
uz priekšu, par katriem 2,5 centimetriem svars 
uz skriemeļiem pieaug par 100 %, tātad uz pusi. 
Līdz ar tādu pārslogojumu ir gandrīz vai dabiski, 
ka seko trauma. Kāpēc tas ir svarīgi? No skrieme-
ļiem kakla daļā iet nervi uz rokām, un, ja šī prob-
lēma ieilgst, ir iespējami traucējumi un izmaiņas 
arī roku muskuļos un pirkstos, ne tikai kakla 
daļā. Ko darīt, lai to novērstu? Ļoti vienkārši –  

neārstēsim slimību, bet novērsīsim cēloni. Jāseko 
līdzi stājai – telefons jātur acu līmenī, lai galva 
nebūtu jānoliec, tomēr, ja tas ir neizbēgami, tad 
katras 20 minūtes ir jāatpūšas vai jāmaina ķer-
meņa poza; kakla struktūras efektīvi atslogo 
apgulšanās uz muguras. Stipriem un elastīgiem 
kakla muskuļiem slodzes laikā traumas neradī-
sies, tāpēc kakla muskuļi ir jāstiprina un jāstiepj. 
Citējot Avicennu: «Kustības spēj aizstāt daudzus 
medikamentus, bet neviens medikaments nespēj 
aizstāt kustības.» 

EsI kusTĪBā, EsI VEsELs!
IEtEIkuMI vEsElīGaM DzīvEsstIlaM

laBDaRīBas akCIja

Ar biedrības «Mārupes uzņēmēji» in-
formatīvo atbalstu un SIA «SilJa» un 
Silvas Jeromanovas-Mauras praktis-

ko atbalstu mārupietes Dana un Rēzija Kalniņas 
aicina ziedot siltas vīriešu drēbes!

Dana kalniņa-Zaķe 
mārupiete, sertificēta kapelāne, 
paula stradiņa klīniskās universi-
tātes slimnīcas Garīgās aprūpes un 
sociālā darba dienesta vadītāja

Šī akcija nav nekas ārkārtīgi 
cēls, jo šajā gadījumā runa ir par 
palīdzību cilvēkiem, kas lielā 

mērā paši ir atbildīgi par situāciju, kurā nonākuši, 
proti, par bezpajumtniekiem, kas dzīvo uz ielas un 
ir iekļuvuši nebeidzamā riņķa dancī: iela–slimnī-
ca–iela–slimnīca… 

Slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā kat-
ru mēnesi tiek atvesti vidēji 300 bezpajumtnieku.  
Viņu drēbes ir slapjas, ļoti netīras un smakojošas. 
Protams, šie cilvēki slimnīcā tiek mazgāti, apkopti, 
aprūpēti, apģērbti tīrās drēbēs un... atkal nonāk uz 
ielas. Ārstnieciskā personāla pienākums nav vērtēt 
un tiesāt, bet ārstēt un aprūpēt, un sanācis tā, ka 
slimnīca ir tā pēdējā fronte, kas spiesta uzņemties 
arī šo cilvēku sociālās aprūpes un sociālā atbalsta 
funkcijas. 

Sabiedrības atbalsts slimnīcai kļūst ļoti svarīgs, 
jo šādā veidā mēs apģērbjam ne tikai mūsu pacien-
tus bezpajumtniekus, bet ļoti lielā mērā atbalstām 
mediķus, kuri rūpējas par šiem pacientiem. 

Gadu gaitā mums ir izveidojusies laba sadarbība 
ar vairākām labdarības organizācijām – īpaši vēlos 
pieminēt LELB Diakonijas centru un Latvijas Sar-
kano Krustu –, taču šī palīdzība vajadzīga nepār-
traukti, tamdēļ vēršamies pie sabiedrības plašāk.

Rēzija kalniņa  
mārupiete, aktrise un režisore

Kāpēc mēs vēlamies pa-
līdzēt? Tāpat kā sieviete 
māte apģērbj savus bērnus, 
tā Latvijai būtu jāapģērbj 
savi bērni, šajā gadījumā 
bezpajumtnieki. Ja Latvijas 
valdībā būtu vairāk sievie-
šu, tad šāda problēma, iespē-
jams, nebūtu tik aktuāla.

Ar šo akciju mēs nevaram atrisināt viņu pro-
blēmas vai uzņemties atbildību par viņu dzīvi, 
bet mēs visi kopā varam palīdzēt! Palīdzēt viņiem 
sajust, ka kādam tomēr nav vienalga! Tik svarīgas 
šiem vientuļajiem, jebkādas cerības zaudējušajiem 
cilvēkiem ir rūpes, līdzcietība un iejūtība. 

Veicot šīs darbības, mēs ne tikai atbalstām cilvē-
ka centienus un palīdzam, bet saņemam arī atpakaļ. 
Bet, ja mēs paejam garām, tad vienkārši zaudējam.

Mēs neuzņemamies ne atbildību, ne vainu, bet 
tikai apzināmies un aicinām – MĒS, MĀRUPE, 
VARAM PALĪDZĒT! 

Lai šī būtu tā reize, kad mēs nepaejam garām, 
bet visi kopā palīdzam! Par siltumu – ne tikai  
apģērbā, bet arī sirdīs!

MĒS, MĀRUPE, VARAM PALĪDZĒT!

AICINāM ATsAukTIEs uN ZIEDoT:

Mantas varat nogādāt uzņēmumā SIA «SilJa», 
Tīrainē, Jelgavas ceļā 16, servisa telpās,  

darbdienās 9.00–17.00.

•	 siltu	vīriešu	apģērbu
•	 vīriešu	virsdrēbes	–	jakas
•	 vīriešu	zeķes
•	 vīriešu	apavus,	sevišķi	lielo	 

izmēru (43.-45.)

•	 cimdus
•	 šalles	
•	 cepures
•	 vīriešu	apakšveļu


